
Μαρούσι,  22/12/2003 
Αριθ. AΠ: 302/11 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν 

απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),  
 

Έχοντας υπόψη : 
 

α. το Ν.2867/2000 “Οργάνωση και Λειτουργία των 
Τηλεπικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις ” (ΦΕΚ 273/Α/2000) και 
ιδίως το άρθρο 3, παράγρ. 14 (κ), 

 
β. το Ν.2801/2000 “Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ Α/46/3.03.2000), , καθώς και την εισηγητική έκθεση του 
εν λόγω νόµου 

 
γ. την Υπουργική Απόφαση ∆3/∆/35694/6190 “Προστασία των 

Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης 
κατασκευών – εµποδίων γύρω από αυτές, καθώς και της 
Αεροπλοΐας εκ των υπερύψηλων ανά τη χώρα κατασκευών” 
(ΦΕΚ Β/1133/11.09.2000) 

 
δ. την Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93, Ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ, (ΦΕΚ Β/688/1994) 

 
ε. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839, Μέτρα 

Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών 
εγκατεστηµένων στην ξηρά, (ΦΕΚ 1105/Β/6.09.2000) και ιδίως 
το Άρθρο 6, παρ. 5 και 6 αυτής. 

 
στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ, µε αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 210/2, Κανονισµός 

Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών 
Ραδιοσυχνοτήτων, υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας, για παροχή 
∆ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, (ΦΕΚ 
285/Β/19.03.2001) 

 



ζ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ, µε αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 227/86, Κατασκευές 
Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 του Ν. 2801/2000, (ΦΕΚ 1226/Β/20.09.2001) 

 
η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ, µε αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 236/79, Κανονισµός 

Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, (ΦΕΚ 
1649/Β/11.12.2001) 

 
θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 
 

και  
 
Εκτιµώντας ότι: 
 

1. Ο νόµος 2801/2000 θέτει τον γενικό κανόνα της αδειοδότησης 
κατασκευών κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η 
εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής και λήψης, η 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
και η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά µε 
την ασφάλεια της αεροπλοΐας 
 

2. Παράλληλα προβλέπεται εξαίρεση από την ανωτέρω υποχρέωση 
αδειοδότησης για κάποιες κατηγορίες κεραιών στις οποίες, όπως 
προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόµου, δεν υπάρχει καµία 
σκοπιµότητα αδειοδότησης. 
 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3, εδάφιο (α) του Κανονισµού 
Εκχωρήσεων (ανωτέρω υπό ε), εξαιρούνται από την υποχρέωση 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνότητας, µεταξύ άλλων, οι Σταθµοί 
Ραδιοεπικοινωνιών κατόχου Ειδικής Άδειας, οι οποίοι χρησιµοποιούν 
ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεµηθεί σε ορισµένη γεωγραφική 
περιοχή, για αποκλειστική χρήση. 
 

4. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆3/∆/35694/6190, (ανωτέρω υπό 
γ), απαριθµούνται περιοριστικά οι περιπτώσεις στις οποίες τεχνικές 
κατασκευές δύνανται να αποτελέσουν κίνδυνο στην ασφάλεια της 
αεροπλοΐας και ως εκ τούτου για την εγκατάστασή τους, καθιερώνεται η 
υποχρέωση χορήγησης Γνωµάτευσης από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας. 
 

5. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 υποχρέωση 
σύνταξης και υποβολής τεχνικής µελέτης στην Ελληνική Επιτροπή 
Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) έχουν όλοι οι σταθµοί των οποίων η 
συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά 



τα 100 W (164 W EIRP) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz 
και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz. Ειδικότερα, 
στη ζώνη συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, το όριο του 1 KW µειώνεται 
στα 100 W εάν µέσα στη περιοχή που ορίζεται µε ακτίνα 50 µέτρων από 
τη βάση της κεραίας υπάρχει οικία ή πραγµατοποιούνται ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Παρά ταύτα, δεδοµένου ότι οι κατασκευές 
Μικροκυψελών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας 
Απόφασης, θα εγκαθίστανται σε µικρές αποστάσεις από ανθρώπινη 
δραστηριότητα σκόπιµο είναι, σύµφωνα και µε την αρχή της 
προφύλαξης (Treaty of Maastricht International Legal Materials 31. 
1992), οι εκποµπές ακτινοβολίας από αυτές να είναι σηµαντικά 
χαµηλότερες από τις αντίστοιχες των µακροκυψελών που εγκαθίστανται 
µετά από άδεια κατασκευής κεραίας σύµφωνα µε το Ν. 2801/2000. 
 

αποφασίζει: 
 

 
Άρθρο 1 
Ορισµοί  

 
1. «Μικροκυψέλη»: κυψέλη κινητής επικοινωνίας, όπως ορίζεται στα 

πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
(ETSI), της οποίας η ακτίνα κάλυψης δεν ξεπερνά τα 300 µέτρα και η 
µέγιστη συνολική ακτινοβολούµενη ισχύς δεν ξεπερνά τα όρια της παρ. 
6 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β΄ 1105) όπως ισχύει. 
 

2. Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών: Κεραιοσυστήµατα αποτελούµενα 
από τα εξής στοιχεία: 
- ενεργά στοιχεία εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσηµάτων που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη ραδιοκάλυψη της 
µικροκυψέλης και  

- τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την τροφοδοσία του 
κεραιοσυστήµατος,  

που χρησιµοποιούνται για την παροχή δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας. 
 

3. Για κάθε άλλο όρο της παρούσας, ισχύουν οι ορισµοί που 
περιλαµβάνονται στον Ν. 2867/2000, ή αν δεν υπάρχει εκεί στο Ν. 
2801/2000, ή αν δεν υπάρχει εκεί, στο δευτερογενές δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Άρθρο 2 

 
1. ∆εν απαιτείται άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα 

µε το Ν. 2801/2000, για Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών, τα οποία 
πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προυποθέσεις: 



 
α. συνιστούν ραδιοεξοπλισµό παροχής δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας, λειτουργούν 
αποκλειστικά και µόνο στις αντίστοιχες απονεµηµένες συχνότητες 
και τοποθετούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, 

 
β. η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών δεν 

υπερβαίνει τα 10W (16,4W EIRP) για συχνότητες λειτουργίας 
µεγαλύτερες των 30 MHz,  

 
γ. δεν απαιτείται η κατασκευή οικίσκου, και σε κάθε περίπτωση η 

κατασκευή δεν αποτελείται από, ούτε χρησιµοποιεί πυλώνες, ιστούς, 
ή και άλλες δοµικές κατασκευές, 

 
δ. δεν υπάγονται στις περιπτώσεις τεχνικών κατασκευών, για τις οποίες 

απαιτείται γνωµάτευση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση 
∆3/∆/35694/6190 “Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων 
από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών – εµποδίων γύρω από 
αυτές, καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερύψηλων ανά τη χώρα 
κατασκευών” (ΦΕΚ Β/1133/11.09.2000), , 

 
ε. τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του Κεραιοσυστήµατος 

Μικροκυψελών έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την τοποθέτηση του Κεραιοσυστήµατος, 
µε την κατάθεση Τυποποιηµένης ∆ήλωσης, η οποία προσαρτάται 
στην Παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 
2. Ο δηλών υποχρεούται να διατηρεί διαρκώς και σε εµφανές σηµείο 

αναρτηµένη, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα 
αναγράφονται η επωνυµία του προσώπου που κατέχει το 
Κεραιοσύστηµα και ο αριθµός πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής 
δήλωσης στην ΕΕΤΤ. 
 

Άρθρο 3 
 
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης, ακολουθείται η γενική διαδικασία 
αδειοδότησης κεραιών, όπως αυτή προβλέπεται στο Ν.2801/2000 
“Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α/46/3.03.2000), καθώς και την 
Απόφαση της ΕΕΤΤ, µε αριθ. ΑΠ ΕΕΤΤ 236/79, Κανονισµός Αδειών 
Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, (ΦΕΚ 1649/Β/11.12.2001). 



 
Άρθρο 4 

 
Η αποξήλωση κάθε Κεραιοσυστήµατος Μικροκυψελών γνωστοποιείται 
άµεσα στην ΕΕΤΤ.  
 

Άρθρο 5 
 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Απόφασης, 
εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 
2801/2000.  
 

Άρθρο 6 
 

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 
 
 

Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

 
 
 

ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕΤΤ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Η Τυποποιηµένη ∆ήλωση 


